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Eindwinnaar
De eindwinnaar wordt in
januari 2016 bekend
gemaakt. Hij/zij wordt
persoonlijk benaderd om de
prijs in ontvangst te nemen.
Ook de tweede en derde plek
wordt bekend gemaakt.
En er zit nog een verrassing
in voor de eindwinnaar.

25
Vlinderstruiken
Door de gemeente ter
beschikking gesteld.
Ons verzoek is wel, laat de
struiken staan, dan hebben
er meer mensen plezier van.
Wellicht is de Ruiltuin een
optie.

Laatste maand fotowedstrijd
Het jaar is rond, de fotowedstrijd “4 seizoenen mooi” loopt ten
einde. Je kunt nog op de valreep je mooiste foto in te sturen en
meedingen met de herfstwinnaar of wellicht als eindwinnaar.
Deze maand december is echt de laatste kans.
Wellicht heb je deze herfst geen gelegenheid
gehad om een foto te maken of is het niet
gelukt. Het mag ook een herfstfoto van het
Bultpark van wat langer geleden zijn.
We denken ook aan de personen die in het
begin van de wedstrijd vol enthousiasme hun
foto's instuurden. Waar blijven jullie, je doet
ons, jezelf en buurtbewoners een groot plezier.
Niks is mooier dan jullie eigen park vastleggen op de licht gevoelige
plaat. Stuur je foto op, gewoon doen, we rekenen erop!

Nieuwe vlinderstruiken
Op de zojuist verstreken pakjesavond, heeft de gemeente ook van
zich doen spreken door het verstrekken van 25
nieuwe vlinderstruiken, onze dank daarvoor.
De naam zegt het al, ze trekken vele insecten
aan en vooral vlinders. Met hun mooie roze,
witte en paarse pluimen. De eerder geplante
struiken zijn goed aangeslagen en beginnen al
jonge struiken te worden.
Helaas moeten we constateren, dat er wel een
paar (4 -5) zijn uitgespit en meegenomen.
Hopelijk zijn de mensen er blij mee maar maar ze hebben de slogan
“Bultpark= Plukpark” wel al te letterlijk genomen. Dat geldt
alleen voor vruchten en noten, allerlei lekkernijen die de bomen en
struiken voortbrengen. Voor struiken ga je naar het tuincentrum of
de Ruiltuin. In deze tuin kan je planten uit je eigen tuin omruilen
met hetgeen de Ruiltuin te bieden heeft.

Leden van het Bultparkcomité wensen u fijne feestdagen.
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